
Nowy Hilux



Hilux. Gotowy na wszystko.

Najlepszą charakterystyką 
Toyoty Hilux są jakość 
i trwałość. Wnętrze zapewnia 
komfort i funkcjonalność.

Modele z pojedynczą, półtorej 
lub podwójną kabiną, a nawet 
samo podwozie. Dwa silniki, 
cztery wersje wyposażenia. 

Od 1968 roku już ponad 
13 milionów egzemplarzy 
Toyoty Hilux wyruszyło na 
podbój tras całego świata.

Toyota Hilux jest znana na 
całym świecie ze swojej mocy 
i trwałości. Jej konstrukcja to 
symbol niezawodności.

Napęd 4x4 pozwala wyruszyć 
w ekscytującą podróż 
w dowolnym kierunku. Toyota 
Hilux to legenda off-roadu.
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1968 1972

Niepowstrzymana od 1968 roku...

Wszystko zaczęło się w 1968 roku. Od tego czasu już 13 milionów 
egzemplarzy Toyoty Hilux zostało poddanych ciężkim próbom 
w ekstremalnych warunkach, od arktycznej tundry po piaski Sahary. 
Niezależnie od tego, jak wysoko trzeba się wspiąć, jak trudny teren 
pokonać, przez jak wiele rzek się przeprawić – niezniszczalna Toyota 
Hilux nie ma sobie równych.
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Toyota Hilux została przetestowana w najtrudniejszych warunkach. Co więcej, w projekcie 
zadbano o najwyższą jakość każdego szczegółu, dlatego doskonała zdolność do jazdy 
terenowej to w jej przypadku rzecz naturalna.

Konstrukcja Toyoty Hilux to prawdziwa skała. Zbudowane na ramie podłużnicowej 
wysokie, sztywne nadwozie jest w stanie stawić czoła wszystkim wymaganiom. Specjalnie 
zaprojektowana rama TOP (Toyota Outstanding Performance platform) posiada 
wzmocnione łączenia poprzeczne, co zwiększa wytrzymałość całej konstrukcji i stanowi 
dopełnienie uniwersalnej solidności, z jakiej słynie Hilux. Wytrzymałość samochodu 
dodatkowo podwyższają panele antykorozyjne oraz zabezpieczona przed rdzą karoseria.

Duży rozstaw osi oraz wytrzymałe zawieszenie sprawiają, że przeprawa przez koryto rzeki, 
wydmy czy strumienie nie stanowi żadnego problemu. W przypadku jazdy po śliskich 
powierzchniach mechanizm różnicowy tylnej osi (LSD)* lub system stabilizacji pojazdu 
(VSC)* rozprowadza siłę napędu między tylnymi kołami.

Zmiana rodzaju napędu jest równie szybka jak szybkie mogą być zmiany warunków 
atmosferycznych, dzięki czemu bezpieczeństwo jest na najwyższym poziomie. System 
przeniesienia napędu umożliwia łatwe przestawienie się z napędu na cztery koła na napęd na 
dwa koła podczas jazdy. Pozwala to na zmniejszenie zużycia paliwa oraz niższy poziom hałasu.

Stworzona, by jechać dalej

222 mm
Minimalny prześwitPrzechył boczny Kąt natarcia Kąt rampowy Kąt zejścia

48°

25°30° 22°

* Dostępne w zależności od wersji.
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Rama TOP 
W projekcie zwartej ramy Toyoty o wyjątkowej wytrzymałości 
TOP (Toyota Outstanding Performance platform) zastosowano 
minimalną ilość połączeń, co wpływa na jej większą zwartość.

Przednie zawieszenie z podwójnymi wahaczami poprzecznymi
Nowoczesne zawieszenie Toyoty z podwójnymi wahaczami 
poprzecznymi zapewnia doskonałe właściwości jezdne oraz 
amortyzację wstrząsów.

Resory piórowe w zawieszeniu tylnym
Tradycyjne resory piórowe w zawieszeniu tylnym pomagają 
w utrzymaniu maksymalnej ładowności oraz dostosowaniu się 
do trudnego terenu.
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Komfort i wygoda

–  Obserwowanie obrazu 
z kamery cofania

– Korzystanie z radia CD,  
 urządzeń multimedialnych  
 oraz możliwość pełnej  
 integracji z iPodem

– Rozmawianie przez telefon  
 bez użycia rąk za pomocą  
 łączności Bluetooth®2

– Opcjonalne korzystanie  
 z zaawansowanej nawigacji  
 satelitarnej

Toyota Touch1

6,1” kolorowy wyświetlacz dotykowy umożliwia korzystanie z wielu funkcji. 

Wnętrze Toyoty Hilux to symbol jakości i wytrzymałości. 
Wyrafinowane ciemnoszare wykończenie jest miłe w dotyku, 
a wszystkie detale łączą w sobie funkcjonalność i dobry smak.

Toyota Hilux to samochód inteligentny. W razie potrzeby czujnik 
zmierzchu1 automatycznie włącza reflektory. Zaawansowany system 
multimedialny Toyota Touch1 na ekranie dotykowym wyświetla obraz 
z kamery cofania oraz umożliwia bezpieczne korzystanie z telefonu 
za pomocą funkcji Bluetooth®. Jako opcja akcesoryjna jest także 
dostępna funkcja nawigacji satelitarnej.

1 Dostępne w zależności od wersji.   
2 W telefonie komórkowym musi być dostępny profil Bluetooth® MAP. Lista telefonów jest dostępna na stacjach dilerskich. 
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Zawsze korzystny wybór silników

Wybierz między dwoma wydajnymi i wytrzymałymi silnikami: turbodieslem D-4D 
o pojemności 2,5 litra z napędem 4x2 bądź 4x4 i manualną skrzynią biegów lub wersją 
o pojemności 3 litrów z napędem 4x4 i skrzynią manualną lub automatyczną.

Oba silniki zapewniają odpowiednio wysoki moment obrotowy oraz moc, a także spełniają 
normę Euro V.

M/T = Skrzynia manualna A/T = Skrzynia automatyczna

2,5 D-4D
5 M/T 4x2 5 M/T 4x4

Moc
144 KM 144 KM

3,0 D-4D
5 A/T 4x4 5 M/T 4x4

Średnie zużycie paliwa
7,3 litra 7,3 litra
na 100 km na 100 km

Średnia emisja CO2
193 g/km 194 g/km

Maksymalny moment obrotowy
343/ 343/ 
1600–2800 1600–2800
Nm/obr./min Nm/obr./min

Dostępny w wersjach: DL, DLX, SR Dostępny w wersji: SR5 i Adventure

171 KM 171 KM

8,6 litra 7,7 litra
na 100 km na 100 km

227 g/km 203 g/km

360/ 
1400–3200 
Nm/obr./min

343/ 
1400–3400 
Nm/obr./min
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Zobacz Toyotę w akcji
na www.toyota.pl/filmy
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System stabilizacji pojazdu 
(VSC)*
VSC automatycznie aktywuje 
hamulce poszczególnych kół 
i kontroluje moc silnika w celu 
zapewnienia stabilnej jazdy 
i uniknięcia poślizgu na ostrych 
zakrętach lub na śliskich 
nawierzchniach.

System wspomagający 
hamowanie (BA)*
System BA automatycznie 
wspomaga hamowanie 
awaryjne, dzięki czemu 
uzupełnia działanie kierowcy 
w sytuacjach awaryjnych.

6 poduszek powietrznych*
Toyota Hilux jest wyposażona 
maksymalnie w sześć 
poduszek powietrznych*, 
w tym w poduszki kierowcy 
i pasażera, poduszki boczne 
i boczne kurtyny powietrzne.

System zapobiegający 
blokowaniu kół (ABS)  
z elektronicznym rozkładem 
sił hamowania (EBD)*
Oba systemy pomagają 
utrzymać kontrolę nad 
pojazdem i skutecznie 
pokonywać przeszkody.

W pełni oddana Twojemu bezpieczeństwu

Czynne i bierne systemy bezpieczeństwa to gwarancja, że Toyota Hilux 
będzie równie skuteczna w każde sytuacji. System ABS zapobiega 
blokowaniu kół na śliskiej nawierzchni, zaś system elektronicznego 
rozkładu sił hamowania (EBD)* umożliwia skuteczne omijanie 
przeszkód przy zatrzymywaniu pojazdu. System wspomagający 
hamowanie (BA)* reaguje na hamowanie awaryjne i zwiększa 
siłę po naciśnięciu pedału hamulca, natomiast system stabilizacji 
pojazdu (VSC)* lub mechanizm różnicowy tylnej osi (LSD)* redukuje 
możliwość poślizgu podczas nagłego hamowania i pozwala bezpiecznie 
pokonywać zakręty bez obawy utraty przyczepności. 

* Dostępne w zależności od wersji.
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Wybrane funkcje

Zaczepy do mocowania ładunku 
Zabezpiecz ładunek za pomocą prostych 
w użyciu zaczepów dopasowanych do 
zewnętrznej części kabiny ładunkowej.

Gniazdo USB/Aux-In
Ciesz się swoją ulubioną muzyką podczas 
jazdy. Wystarczy podłączyć iPoda lub inne 
zewnętrzne urządzenie audio.

Kierunkowskazy w podgrzewanych 
chromowanych lusterkach bocznych
Integracja kierunkowskazów z chromowanymi 
lusterkami zachowuje piękną linię pojazdu.

Dostępne w wersjach: 
DL, DLX (tylko z pojedynczą kabiną)

Dostępne w wersjach: 
SR, SR5, Adventure 

Dostępne w wersjach: 
SR, SR5, Adventure
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Automatyczna skrzynia biegów 
Skórzany drążek ze srebrnymi akcentami 
zapewnia pełen komfort jazdy z silnikiem  
3,0 D-4D.

Kamera cofania
Podczas cofania na wyświetlaczu 
automatycznie pokazuje się obraz z kamery 
umieszczonej w tylnej części pojazdu.

Skórzana kierownica
Obszyta skórą kierownica ze srebrnymi 
akcentami jest dopełnieniem komfortu 
i wyrafinowania.

Dostępne w wersji: 
SR5, Adventure

Dostępne w wersjach: 
SR, SR5, Adventure

Dostępne w wersjach: 
SR, SR5, Adventure 
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Każdy kierowca ma inne potrzeby. Z tego 
powodu Toyota Hilux jest dostępna w wielu 
przydatnych konfiguracjach: z pojedynczą, 
półtorej oraz z podwójną kabiną, a także 
z możliwością samodzielnej zabudowy 
części bagażowej. Do tego można wybierać 
między czterema wersjami wyposażenia, 
dwoma silnikami, napędem 4x2 lub 4x4 czy 
dwoma rodzajami skrzyni biegów.

Półtorej kabiny

Pojedyncza kabina

Podwójna kabina

Wybierz Toyotę Hilux, aby sprostać swoim potrzebom
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Maksymalna 
ładowność

866 kg

735 kg

750 kg

Wersja
wyposażenia

DL, DLX

DL, DLX, SR

DL, DLX,  
SR, SR5, 
Adventure

Manualna

Manualna

Manualna 
i automatyczna

4x2  
4x4

4x22  
4x4

4x23  
4x44

Napęd Skrzynia  
biegów

Silnik

2,5 D-4D

2,5 D-4D

2,5 D-4D  
3,0 D-4D1

2340 mm

1830 mm

1545 mm

1 Dostępny w wersjach SR5 i Adventure. 2 Dostępny w wersjach DL i DLX.  3 Dostępny w wersji DL. 4 Dostępny w wersjach DLX, SR, SR5 i Adventure. 
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Wyposażenie standardowe
– Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
– Immobilizer
– ABS
– Czarne klamki i lusterka
– Przesuwana tylna szyba
– Czarny zderzak przedni i tylny
– 16” felgi stalowe
– Podgrzewane lusterka
– Wspomaganie kierownicy
– Tapicerka materiałowa
– 2 głośniki (pojedyncza i półtorej kabiny)
– 4 głośniki (podwójna kabina)
– Tylny mechanizm różnicowy LSD

Wyposażenie opcjonalne
– Radio z CD, MP3, USB
– Pakiet Chrome (podwójna kabina)
– Pakiet Comfort

DL

20



Wyposażenie standardowe  
(dodatkowe względem wersji DL)
– Lusterka sterowane elektrycznie
– Klimatyzacja manualna
– Centralny zamek z pilotem
– Szyba tylna podgrzewana (półtorej 

i podwójna kabina)
– Elektryczne szyby (przód i tył 

z podwójną kabiną)
– 2 głośniki (tylko pojedyncza kabina)
– 4 głośniki (półtorej i podwójna kabina)

Wyposażenie opcjonalne
– Radio z CD, MP3, USB
– Pakiet Chrome (podwójna kabina)
– Pakiet Comfort

DLX
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SR

Wyposażenie standardowe
(dodatkowe względem wersji DLX)
– Boczne poduszki i kurtyny powietrzne
– Przednie światła przeciwmgielne
– Spryskiwacze reflektorów
– Zderzak przedni w kolorze nadwozia
– Chromowane klamki, lusterka  

i zderzak tylny
– Kierunkowskazy boczne w lusterkach
– Progi boczne i poszerzane błotniki
– Przyciemniane szyby w tylnym rzędzie 

(podwójna kabina)
– 15” felgi aluminiowe 
– Lusterka składane elektrycznie
– Tapicerka welurowa

– Radio z CD, MP3, USB i Aux-In, Bluetooth
– 6 głośników
– Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów
– System multimedialny Toyota Touch
– Komputer pokładowy
– Komfortowe fotele
– Kamera cofania
– Wielofunkcyjna kierownica
Wyposażenie opcjonalne
– Skórzane siedzenia (skóra naturalna/

syntetyczna)
– Podgrzewane siedzenia
– Pakiet Chrome (podwójna kabina)
– Pakiet Luxury (podwójna kabina)
– Nawigacja Toyota Touch&Go
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SR5

Wyposażenie standardowe
(dodatkowe względem wersji SR)
– EBD + BA + VSC
– 17” felgi aluminiowe
– Klimatyzacja automatyczna
– Tempomat
– Czujnik zmierzchu

Wyposażenie opcjonalne
– Skórzane siedzenia (skóra naturalna/

syntetyczna)
– Podgrzewane siedzenia
– Pakiet Chrome
– Pakiet Luxury
– Nawigacja Toyota Touch&Go
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Toyota Hilux w wersji specjalnej Adventure wyróżnia się przede wszystkim jeszcze bardziej 
zdecydowaną sylwetką. Front samochodu jest potężniejszy za sprawą wydatnej czarnej 
osłony przedniego zderzaka z jasnymi akcentami stylistycznymi. Większe biezpieczeństwo  
w trudnym terenie idzie tu w parze z ciekawszym wyglądem i idealnym dopasowaniem do 
bryły auta.

Wyposażenie standardowe
(dodatkowe względem wersji SR5)
– Zabudowa przestrzeni bagażowej ARB
– Osłona przedniego zderzaka
– Duży napis TOYOTA na tylnej klapie 

przestrzeni bagażowej

Wyposażenie opcjonalne
– Skórzane siedzenia (skóra naturalna/

syntetyczna)
– Podgrzewane siedzenia
– Pakiet Chrome
– Pakiet Luxury
– Nawigacja Toyota Touch&Go

Wersja specjalna Adventure
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Wersja specjalna Adventure to także zmiana w wyglądzie tylnej części Toyoty Hilux. Ścięta zabudowa 
przestrzeni bagażowej firmy ARB lakierowana w kolorze nadwozia nadaje temu pick-upowi nowy bardziej 
sportowy kształt. Jej praktycznymi atutami są niewątpliwie przyciemniane szyby, możliwość zamykania  
na klucz oraz łatwy dostęp do przestrzeni bagażowej dzięki systemowi siłowników teleskopowych. 

Modyfikacje w wersji Adventure dotyczą ponadto skrzyni ładunkowej. W górnej jej części  
jest wbudowane dodatkowe trzecie światło stopu typu LED, natomiast na całej szerokości 
tylnej klapy znajduje się duży napis TOYOTA.
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16" felgi stalowe 
205/70R16  
Standard w wersjach DL i DLX

15" felgi aluminiowe 
255/70R15  
Standard w wersji SR

17" felgi aluminiowe 
265/65R17  
Standard w wersji SR5  
Dostępne w wersji Adventure 

Felgi i tapicerki

Tapicerka materiałowa
Standard w wersjach DL i DLX

Tapicerka welurowa
Standard w wersjach SR i SR5

Tapicerka skórzana
Opcja w wersjach SR i SR5

Felgi i tapicerki nadają niepowtarzalny styl 
Twojej Toyocie Hilux.
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1E9 Ciemnoszary matalik 5A7 Jasnozłoty metalik

3E5 Czerwony

040 Biały 1C0 Srebrny metalik

8T7 Niebieski metalik

209 Czarny metalik1H2 Ciemnostalowy metalik

Kolory
W którym odcieniu poczujesz się najlepiej?
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1E9 Ciemnoszary matalik 5A7 Jasnozłoty metalik

3E5 Czerwony

040 Biały 1C0 Srebrny metalik
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209 Czarny metalik1H2 Ciemnostalowy metalik
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Wyposażenie dodatkowe
Swobodny wybór elementów wyposażenia dodatkowego daje możliwość 
zindywidualizowania samochodu, dostosowania go do własnych potrzeb 
i wykorzystania go w pełni.

Toyota Hilux może mieć wiele zastosowań. Jeśli na co dzień jeździsz nią do pracy, 
a na dodatek pojazd ten wykonuje najcięższe zadania równie solidnie jak Ty, to na 
pewno przydadzą Ci się dodatki Toyoty.   

Create Your Car
33



Wszechstronność
Całkowita zabudowa skrzyni ładunkowej zapewnia doskonały wygląd i najlepszą ochronę 
dla przewożonego bagażu. Uszczelniony system montażowy chroni Twój ładunek przed 
warunkami atmosferycznymi i pozwala w prosty sposób zdemontować zabudowę, gdy 
potrzebujesz więcej przestrzeni.

Zabudowa z bocznymi szybami
Trwała konstrukcja przestrzeni bagażowej 
w kolorze nadwozia z unoszoną tylną szybą 
i dodatkowym oświetleniem wewnątrz. 
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Zabudowa w wersji dostawczej
Dostępna w kolorze białym. Idealnie nadaje 
się do przewożenia ładunku, który mógłby 
zniszczyć inne rodzaje zabudowy.

Zabudowa z bocznymi drzwiczkami
Boczne drzwi i tylna szyba ułatwiają dostęp 
do przestrzeni ładunkowej. Pokryte tkaniną 
wnętrze jest wyposażone w dodatkowe 
oświetlenie.
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Wykładzina aluminiowa przestrzeni bagażowej 
Stworzona do przewożenia bardziej wymagających ładunków. Posiada wzmocnione osłony polietylenowe na nadkola.

Wykładzina welurowa przestrzeni bagażowej 
Upodabnia przestrzeń bagażową do konwencjonalnego 
bagażnika, chroniąc ją przed błotem, płynami i brudem. Idealny 
wybór, gdy decydujesz się na zabudowę przestrzeni bagażowej.

Wytrzymałość
Legendarna już wytrzymałość Toyoty Hilux sprawia, że Twoje auto to doskonałe narzędzie  
do pracy. Oryginalne wykładziny skrzyni ładunkowej sprawiają, że Twoja Toyota Hilux zyskuje 
nowy wymiar funkcjonalności.
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Wykładzina PCV przestrzeni bagażowej 
Wykonana z mocnego polietylenu (HDPE) ma powierzchnię 
odporną na zarysowania, promieniowanie ultrafioletowe, 
wstrząsy, smary i większość środków chemicznych.

Uszczelnienie przestrzeni bagażowej
Chroni Twój ładunek przed wodą i pyłem. Idealna ochrona, gdy 
posiadasz welurową wykładzinę oraz zabudowę przestrzeni 
bagażowej.
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Aluminiowa osłona przestrzeni bagażowej 
Zabezpiecza przedmioty umieszczone w skrzyni, a dzięki wykonaniu z wytrzymałego aluminium 
z wbudowanymi szynami można na jej wierzchu przewozić ładunki o wadze nawet do 100 kg.

Roleta 
Zapewnia doskonałą ochronę Twoich rzeczy oferując jednocześnie łatwy dostęp. 

Ochrona
W przestrzeni bagażowej często przewozimy ładunek, o który chcielibyśmy zadbać 
w szczególny sposób. Ułatwiają to różne rodzaje osłon sprawiające, że będziesz czuł się 
pewniej bez względu na warunki, w jakich przyjdzie Ci się znaleźć.
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Elastyczna osłona przestrzeni bagażowej
Wykonana z wytrzymałego czarnego poliestru chroni Twój ładunek przed wilgocią i zabrudzeniami. 

Twarda osłona przestrzeni bagażowej
Zabudowa z orurowaniem i blokowanymi zawiasami to połączenie stylu i praktyczności. 
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System podziału przestrzeni bagażowej Cargo Manager 
Opcjonalny system podziału przestrzeni bagażowej stanowi prosty i skuteczny sposób 
zabezpieczenia ładunku przed przesunięciem. 

Przedłużenie przestrzeni bagażowej  
Umożliwia bezpieczny transport przedmiotów 
wielkogabarytowych, a w razie przewożenia mniejszych ładunków 
może służyć jako przegroda.

Dopasowanie
Czasami potrzebujemy czegoś więcej, aby bezpiecznie i sprawnie przewieźć nasz ładunek. 
Niekiedy da się to zrobić wyłącznie Toyotą Hilux. Służą do tego rozmaite systemy aranżacji 
przestrzeni bagażowej do transportu wyjątkowo nieporęcznego lub cennego ładunku.
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Skrzynka 
Mocowana w przestrzeni bagażowej skrzynka z zamkiem pozwala na bezpieczne i wygodne 
przewożenie mniejszych przedmiotów.

Folia ochronna na tylną klapę
Przezroczysta, wytrzymała folia chroni lakier podczas załadunku i rozładunku Hiluxa.
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Dane techniczne
DANE EKOLOGICZNE 2,5 D-4D  

4x2 5 M/T 
2,5 D-4D  
4x4 5 M/T 

3,0 D-4D  
4x4 5 M/T

3,0 D-4D  
4x4 5 A/T

Zużycie paliwa

Średnio (litry/100 km) 7,3 7,3 7,7 8,6

Miasto (litry/100 km) 8,6 8,6 9,5 10,9

Poza miastem (litry/100 km) 6,6 6,6 6,7 7,3

Zalecane paliwo olej napędowy olej napędowy olej napędowy olej napędowy

Pojemność zbiornika paliwa (litry) 80 80 80 80

Emisja CO2

Średnio (g/km) 193 194 203 227

Miasto (g/km) 227 228 248 286

Poza miastem (g/km) 173 173 178 193

Europejski standard emisji spalin

Norma Euro V V V V

Hałas podczas jazdy

Hałas dB(A) 73 73 74 70

PARAMETRy TERENOWE Pojedyncza kabina Półtorej kabiny Podwójna kabina

Minimalny prześwit (do osi/do ramy) (mm) 222 222 222

Kąt natarcia (°) 30 30 30

Kąt zejścia (°) 22 22 22

Kąt rampowy (°) 25 25 25

Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych 
samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury 
nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.
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Moment obrotowy
Moc

SILNIK 2,5 D-4D  
4x2 5 M/T 

2,5 D-4D  
4x4 5 M/T 

3,0 D-4D  
4x4 5 M/T

3,0 D-4D  
4x45 A/T

Kod silnika 2KD-FTV 2KD-FTV 1KD-FTV 1KD-FTV

Liczba i układ cylindrów 4 cylindry, układ rzędowy 4 cylindry, układ rzędowy 4 cylindry, układ rzędowy 4 cylindry, układ rzędowy

Mechanizm zaworów 16-zaworowy DOHC 16-zaworowy DOHC 16-zaworowy DOHC 16-zaworowy DOHC

System wtrysku paliwa common rail common rail common rail common rail

Pojemność skokowa (cm3) 2494 2494 2982 2982

Średnica x skok (mm x mm) 92,0 x 93,8 92,0 x 93,8 96,0 x 103,0 96,0 x 103,0

Stopień sprężania 15,6:1 15,6:1 15,0:1 15,0:1

Maksymalna moc (kW/obr./min) 106 (144 KM)/3400 106 (144 KM)/3400 126 (171 KM)/3600 126 (171 KM)/3600

Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min) 343/1600–2800 343/1600–2800 343/1400–3400 360/1400–3200

OSIąGI 2,5 D-4D  
4x2 5 M/T 

2,5 D-4D  
4x4 5 M/T 

3,0 D-4D  
4x4 5 M/T

3,0 D-4D  
4x4  5 A/T

Maksymalna prędkość (km/h) 170 170 175 175

0–100 km/h (s) 13,5 12,5 12,0 11,9

A/T = Skrzynia automatyczna M/T = Skrzynia manualna

SILNIK 2,5 D-4D SILNIK 3,0 D-4D
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Dane techniczne
SKRZyNIA BIEGóW

DL  
(pojedyncza, półtorej 
i podwójna kabina)

DLX  
(pojedyncza, półtorej 
i podwójna kabina)

SR  
(półtorej i podwójna 
kabina)

SR5  
(podwójna kabina)

Adventure  
(podwójna kabina)

Rodzaj 5 M/T 5 M/T 5 M/T 5 M/T lub 5 A/T 5 M/T lub 5 A/T

Napęd 4x2 lub 4x4 4x2 lub 4x4 4x4 4x4 4x4

HAMULCE

Przód tarczowe wentylowane

Tył bębnowe

ZAWIESZENIE

Przód podwójne wahacze poprzeczne, stabilizator

Tył resory piórowe

WyMIARy Pojedyncza kabina Półtorej kabiny Podwójna kabina

Długość (mm) 5260 5260 5260

Szerokość (mm) 1760 1760 (1835 w wersji SR) 1760 (1835 w wersjach SR, SR5, Adventure)

Wysokość (mm) 1795 1835 1850 (1860 z kołami 17")

Rozstaw osi (mm) 3085 3085 3085

Rozstaw kół z przodu i z tyłu (mm) 1510 1510 (1540 w wersji SR) 1510 (1540 w wersjach SR, SR5, Adventure)

Wymiary przedziału bagażowego

Wysokość (mm) 450 450 450

Długość (mm) 2340 1830 1545

Szerokość (mm) 1520 1515 1515
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1510/15402 mm 1510/15402 mm

1760/18352 mm 1760/18352 mm

A/T = Skrzynia automatyczna M/T = Skrzynia manualna 1 Mierzone bez kierowcy.  2 Wersje SR, SR5 i Adventure.

5260 mm

MASy 2,5 D-4D  
4x2 5 M/T 

2,5 D-4D  
4x4 5 M/T 

3,0 D-4D  
4x4 5 M/T

3,0 D-4D  
4x4 5 A/T

Masa własna1 (kg) 1730–1875 1840–1995 2001 2028

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg) 2590–2640 2620–2690 2730 2730

Maksymalna masa przyczepy z hamulcami/bez hamulców (kg) 2500/750 2500/750 2500/750 2500/750

Ładowność1 (kg) 725–866 687–758 729 702
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Wyposażenie

BEZPIECZEńSTWO
Pojedyncza kabina Półtorej kabiny Podwójna kabina

4x2 
DL

4x4 
DL

4x2 
DLX

4x4 
DLX

4x2 
DL

4x4 
DL

4x2 
DLX

4x4 
DLX

4x4 
SR

4x2 
DL

4x4 
DLX

4x4 
SR

4x4 
SR5

4x4 
Adventure

Poduszka powietrzna kierowcy              

Poduszka powietrzna pasażera              

Immobilizer              

ABS              

Boczne poduszki powietrzne – – – – – – – –  – –   

Boczne kurtyny powietrzne – – – – – – – –  – –   

Przednie światła przeciwmgielne – – – – – – – –  – –   

Spryskiwacze reflektorów – – – – – – – –  – –   

EBD + BA + VSC – – – – – – – – – – – –  

WyGLąD ZEWNęTRZNy
Pojedyncza kabina Półtorej kabiny Podwójna kabina

4x2 
DL

4x4 
DL

4x2 
DLX

4x4 
DLX

4x2 
DL

4x4 
DL

4x2 
DLX

4x4 
DLX

4x4 
SR

4x2 
DL

4x4 
DLX

4x4 
SR

4x4 
SR5

4x4 
Adventure

Czarne klamki i lusterka         –   –  

Przesuwana tylna szyba       – – –  – –  

Zderzak przedni czarny/w kolorze nadwozia /– /– /– /– /– /– /– /– –/ /– /– –/ –/ –/

Zderzak tylny czarny/chromowany /– /– /– /– /– /– /– /– –/ /– /– –/ –/ –/

Kierunkowskazy boczne w lusterkach – – – – – – – –  – –   

Chromowane klamki i lusterka – – – – – – – –  – –   

Poszerzane błotniki – – – – – – – –  – –   

Progi boczne – – – – – – – –  – –   

Przyciemniane szyby w tylnym rzędzie – – – – – – – –  – –  – –

Opony 205 R16C, felgi stalowe         –   – – –

Opony 255/70 R15C, felgi aluminiowe – – – – – – – –  – –  – –

Opony 265/65 R17, felgi aluminiowe – – – – – – – – – – – –  

Zabudowa przestrzeni bagażowej ARB – – – – – – – – – – – – – 

Osłona przedniego zderzaka – – – – – – – – – – – – – 

Duży napis TOYOTA na tylnej klapie przestrzeni 
bagażowej

– – – – – – – – – – – – – 
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kOMfORT
Pojedyncza kabina Półtorej kabiny Podwójna kabina

4x2 
DL

4x4 
DL

4x2 
DLX

4x4 
DLX

4x2 
DL

4x4 
DL

4x2 
DLX

4x4 
DLX

4x4 
SR

4x2 
DL

4x4 
DLX

4x4 
SR

4x4 
SR5

4x4 
Adventure

Podgrzewane lusterka              

Lusterka sterowane elektrycznie – –   – –    –    

Lusterka składane elektrycznie – – – – – – – –  – –   

Klimatyzacja manualna – –   – –    –   – –

Klimatyzacja automatyczna – – – – – – – – – – – –  

Wspomaganie kierownicy              

Centralny zamek z pilotem – –   – –    –    

Tylna szyba podgrzewana – – – – – –    –    

Elektryczne szyby (przód i tył) – – – – – – – – – –    

Tapicerka materiałowa         –   – – –

Tapicerka welurowa – – – – – – – –  – –   

Skórzane siedzenia (skóra naturalna/syntetyczna)1 – – – – – – – –  – –   

Podgrzewane siedzenia1 – – – – – – – –  – –   

Radio z CD, MP3, USB, Aux-In, Bluetooth – – – – – – – –  – –   

2 głośniki       – – – – – – – –

4 głośniki – – – – – –   –   – – –

6 głośników – – – – – – – –  – –   

Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów – – – – – – – –  – –   

System multimedialny Toyota Touch – – – – – – – –  – –   

Komputer pokładowy – – – – – – – –  – –   

Komfortowe fotele – – – – – – – –  – –   

Kamera cofania – – – – – – – –  – –   

Wielofunkcyjna kierownica – – – – – – – –  – –   

Tempomat – – – – – – – – – – – –  

Czujnik zmierzchu – – – – – – – – – – – –  

Tylny mechanizm różnicowy z LSD2             – –

 = Standard  = Opcja − = Niedostępne

1 Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Toyoty. 2 W wersji SR5 funkcję LSD spełnia system VSC.
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PAKIETy DODATKOWE
Pojedyncza kabina Półtorej kabiny Podwójna kabina

4x2 
DL

4x4 
DL

4x2 
DLX

4x4 
DLX

4x2 
DL

4x4 
DL

4x2 
DLX

4x4 
DLX

4x4 
SR

4x2 
DL

4x4 
DLX

4x4 
SR

4x4 
SR5

4x4 
Adventure

Pakiet Chrome: chromowane obudowy klamek, 
grill przedni, obudowa wlotu powietrza, obudowa 
światła stop, obudowy przednich reflektorów

– – – – – – – – –     

Pakiet Comfort: radio + CD + AUX + USB/iPod, 
światła przeciwmgielne

        –   – – –

Pakiet Luxury: wysokiej jakości tapicerka skórzana 
oraz aluminiowe nakładki progowe przednie i tylne 
z logo „Hilux Invincible”, podgrzewanie foteli, szary 
podłokietnik PCV stylizowany na skórę, skórzana 
dźwignia hamulca ręcznego

– – – – – – – – – – –   

Nawigacja Toyota Touch&Go – – – – – – – –  – –   

Pakiet BIS GWARANCJA SERWISOWA1:  
rok lub 2 lata dodatkowego ubezpieczenia  
kosztów naprawy pojazdu

             

Wyposażenie

Chromowany grill przedni Chromowane obudowy przedniCh reflektorów Chromowane obudowy kl amek 

Chromowana obudowa wlotu powietrza  Chromowana obudowa światł a stop

Pakiet Chrome

 = Standard  = Opcja − = Niedostępne 
1 Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty lub na www.toyota.pl.
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aluminiowe nakładki progowe przednie  
i tylne z logo hilux invinCible

skórzana dźwignia hamulCa ręCznegowysokiej jakośCi tapiCerk a skórzana z logo hilux invinCible

podgrzewanie foteli szary podłokietnik pCv stylizowany na skórę

Pakiet Luxury

światł a przeCiwmgielne
radio + Cd: wyświetl aCz oled, inteligentny przyCisk obsługi r adia, wyjśCia aux, usb/ipod 
kompatybilne z dab, mp3/wma/aaC, automatyCzna regul aCja głośnośCi, obudowa zielona 
lub bursztynowa, 4 moduły dźwięku (fl at, CompaCt, suv, sedan) 

Pakiet Comfort
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System multimedialny  
Toyota Touch&Go 
(nawigacja)

• dotykowy wyświetl aCz 6,1” 
• k amer a Cofania 
• r adio Cd + mp3 + wma 
• zestaw głośnomówiąCy bluetooth 
• integr aCja z odtwarzaCzem ipod 
• bluetooth audio

• szybkie przegl ądanie map z funkCją zoom

• pełen zestaw map dl a europy 
• menu i wsk a zówki głosowe w języku polskim 
• powiadomienia o ogr aniCzeniaCh prędkośCi i fotor adar aCh 
• ba za danyCh poi, możliwość zapisania ulubionyCh miejsC 
   w pamięCi systemu 
• możliwość śCiągania map z internetu i aktualizowania  
   iCh w pamięCi urządzenia przez pendrive 
• internetowe wyszukiwanie miejsC poi 
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Wersja koncepcyjna Extreme
Toyota Hilux lubi zaskakiwać. Taka też jest nieprzeznaczona do sprzedaży prototypowa wersja 
Extreme, której muskularna sylwetka powstała na bazie wersji Adventure. Ten pokazowy model 
koncepcyjny został stworzony przez zespół najlepszych specjalistów z zakresu modyfikacji aut 
seryjnych i w efekcie otrzymaliśmy prawdziwego potwora – atletycznego pick-upa  
o bezgranicznej odwadze.
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Czym wyróżnia się koncepcyjna wersja Extreme? Już na pierwszy rzut oka widać, że wszystko 
jest tu znacznie większe i bezkompromisowe. To skutek podwyższenia i wzmocnienia 
zawieszenia, poszerzenia błotników oraz zastosowania kół z potężnymi oponami Mud 
Terrain. Dodatkowymi elementami zmieniającymi sylwetkę Toyoty Hilux są elementy znane  
już z wersji specjalnej Adventure, takie jak ścięta zabudowa przestrzeni bagażowej czy 
osłona przedniego zderzaka.

Wersja Extreme, oprócz walorów stylistyczno-terenowych posiada także bardzo praktyczne 
rozwiązania – zamontowaną na stałe wyciągarkę z liną syntetyczną oraz płyty osłonowe 
podwozia, dzięki czemu zmaganie się z naprawdę ekstremalnymi warunkami terenowymi  
to dla tego pick-upa drobnostka.

Zabudowa przestrzeni bagażowej ADVENTURE

Poszerzenia błotników

Wzmocnione zawieszenie i Body-lift

Progi ochronne

Osłona zderzaka ADVENTURE

Felgi z oponami Mud Terrain

Wyciągarka z liną syntetyczną

Płyty osłonowe
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Napęd 4x4 Toyoty już od 60 lat króluje na 
bezdrożach całego świata. Technologia 
wywodząca się od legendarnego 
Land Cruisera, stworzonego do jazdy 
w najcięższych warunkach, przez lata 
doświadczeń i ciągłych udoskonaleń 
znajduje coraz nowsze zastosowania. 
Hilux, jako model o niewiarygodnej sile  

i mocy, godnie kontynuuje tę tradycję, zapisując kolejne 
karty współczesnej historii napędu 4x4.

Toyota Hilux, która od ponad 40 lat zmaga się z najbardziej 
wymagającymi terenami wszystkich kontynentów, 
powstała po dwóch dekadach przecierania szlaków 4x4 
przez Land Cruisera. Już pierwszy model, który pojawił 
się w Japonii w 1967 roku, szybko zyskał sławę pojazdu 
niezawodnego i bardzo wytrzymałego.

Codziennie Toyota Hilux jest poddawana ciężkim próbom 
w ekstremalnych warunkach. Podczas podróży przez 
lodowate wody na Alasce. Jako niezastąpiony środek 
transportu wśród piaszczystych wydm Sahary. Podczas 
pokonywania skalistych rejonów Australii. Wiemy 
z doświadczenia, że Toyota Hilux jest w stanie zrobić 
prawie wszystko. 

Polegając na doskonałej reputacji Toyoty Hilux,  
można być pewnym, że ten silny i wytrzymały 
samochód nigdy nas nie zawiedzie. Jako wyraz 
ciągłego rozwoju i udoskonaleń poddaliśmy go 
najcięższym testom w ekstremalnych warunkach.

Przede wszystkim testy odbyły się w trudnym  
terenie Afryki Południowej. Następnie 
postanowiliśmy sprawdzić, jak zachowa się silnik 
w warunkach o małym poziomie tlenu w atmosferze, 
dlatego udaliśmy się do Peru i forsowaliśmy Toyotę 
Hilux w Andach na wysokości 4800 m n.p.m., gdzie 
większość silników jest bezradna. Toyota Hilux była 
nadal nieugięta, nawet podczas wycieńczającego, 
150-godzinnego rajdu przez pustkowia Australii  
czy w morderczym upale w Dubaju, gdzie temperatura 
powietrza dochodziła do 47°C.

Nie do powstrzymania? Toyota Hilux potwierdza,  
że jest to możliwe – zawsze i wszędzie.

Doskonała reputacja drogą do sławy
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Tak Hilux świętował 60 lat napędu 4x4...
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...teraz także i Ty możesz tworzyć jego przyszłość
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Dowiedz się więcej o technologiach wykorzystywanych  
w Toyocie Hilux.

Słowniczek

Poduszki powietrzne
Hilux jest wyposażony w sześć poduszek powietrznych, 
w tym poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszki 
boczne oraz boczne kurtyny powietrzne.

BA (system wspomagający hamowanie)
System BA automatycznie wspomaga hamowanie 
awaryjne, gdy pedał hamulca zostanie wciśnięty szybko, 
lecz bez odpowiedniej siły. Mierzy on szybkość i siłę 
naciśnięcia pedału hamulca i w razie potrzeby zwiększa 
siłę hamowania. Wspomaganie dostosowane jest do 
działań kierowcy – zwolnienie pedału hamulca powoduje 
analogiczne zmniejszenie wspomagania.

ABS (system zapobiegający blokowaniu kół)  
z EBD (elektronicznym rozkładem sił hamowania)
ABS pomaga utrzymać kontrolę nad pojazdem. 
Elektronicznie rozkłada siłę hamowania na wszystkie 
cztery koła w celu zapewnienia odpowiedniej 
przyczepności każdego z nich. Jego uzupełnieniem  
jest system EBD optymalizujący rozkład siły hamowania 
każdego z kół. Oba systemy przeciwdziałają blokowaniu 
kół i ułatwiają skuteczne pokonywanie przeszkód 
podczas hamowania.

Czujnik zmierzchu
Czujnik zmierzchu kontroluje poziom oświetlenia 
i automatycznie włącza reflektory, gdy natężenie  
światła spada.

Silnik 2,5 D-4D
Silnik D-4D o pojemności 2,5 litra, współpracując 
z napędem 4x2 lub 4x4, zapewnia maksimum mocy 
oraz momentu obrotowego. Mniejsze tarcie silnika 
maksymalizuje wydajność zużycia paliwa oraz zmniejsza 
poziom emisji, ograniczając hałas oraz wibracje.

Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczne skrzynie biegów Toyoty zapewniają 
płynne i bardziej komfortowe prowadzenie pojazdu. 
Poszczególne przełożenia zmieniają się szybko 
i sprawnie, a w razie potrzeby wystarczy przełączyć 
się na dodatkowy tryb ręczny. Przekładnie tego typu 
zapewniają doskonałą równowagę między mocą silnika 
a oszczędnym zużyciem paliwa.
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VSC (system stabilizacji pojazdu) 
System automatycznie redukuje możliwość poślizgu 
podczas nagłego hamowania, omijania przeszkody lub 
pokonywania ostrego zakrętu. W tym celu wspomaga 
moment obrotowy kierownicy, zwiększając szybkość 
manewru i kontrolę nad pojazdem, co przeciwdziała 
podsterowności lub nadsterowności.

Zawieszenie przednie i tylne
Zawieszenie samochodów Toyoty przeznaczonych do 
jazdy w trudnym terenie zostało zaprojektowane tak, 
aby zapewnić maksimum mocy oraz wytrzymałości. 
Optymalną pracę i komfort jazdy gwarantują resory 
piórowe z tyłu i podwójne wahacze poprzeczne z przodu.

Silnik 3,0 D-4D
Trzylitrowy diesel D-4D zapewnia odpowiednią moc 
wtedy, gdy jej potrzebujesz. Duża moc silnika idealnie 
harmonizuje z wydajnością, czystą technologią spalania 
oraz wtryskiem paliwa pod wysokim ciśnieniem, co 
dodatkowo wpływa na jeszcze lepszą pracę jednostki  
i płynniejszą jazdę. 

Spryskiwacze reflektorów 
Spryskiwacze reflektorów zapewniają doskonałą 
widoczność zarówno podczas jazdy w trudnych 
warunkach pogodowych, jak i w trakcie pokonywania 
wymagającego błotnistego terenu.

Toyota Touch
System multimedialny Toyota Touch korzysta z 6,1” 
wyświetlacza dotykowego i jest wyposażony w kamerę 
cofania, radio, zestaw głośnomówiący Bluetooth 
i wejście umożliwiające podłączenie iPoda.
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Kontrola
Bezpieczeństwa  
i Zdrowia 3 gwarancji

pojazdu

lataMniejsze
koszty
utrzymania

Posiadanie Toyoty Hilux oznacza dla właściciela spokój zapewniany 
przez uznaną na całym świecie jakość i integralność marki Toyota.

Inteligentna konstrukcja 
Toyota Hilux została zaprojektowana i zbudowana tak, 
aby zminimalizować koszty jej utrzymania. Bardzo 
niewiele elementów wymaga serwisowania, a i one mają 
zwiększoną wytrzymałość – w celu wydłużenia czasu 
pomiędzy przeglądami. Równie istotną sprawą związaną 
z budową pojazdu jest łatwy dostęp do poszczególnych 
podzespołów. Oznacza to skrócenie czasu potrzebnego 
mechanikom na wykonanie przeglądu. Rozwiązania 
tego typu, wraz z konkurencyjnymi cenami części, 
znacznie wpływają na obniżenie kosztów związanych 
z eksploatacją i utrzymaniem idealnego stanu 
technicznego Toyoty Hilux

Autoryzowany serwis Toyoty 
Diler Toyoty, u którego dokonasz zakupu, zapozna 
Cię ze specjalnym programem obsługi Toyoty Hilux. 
Jego zasady są bardzo proste. Twoja Toyota Hilux 
będzie wymagała przeprowadzenia tylko jednego 
pełnego przeglądu w ramach programu „Zdrowie 
i Bezpieczeństwo“ raz na dwa lata lub co  
30 000 kilometrów. W międzyczasie zalecamy  
wymianę oleju wraz z dodatkowymi przeglądami  
co roku lub co 15 000 kilometrów.

Gwarancja Toyoty 
Kompleksowe warunki. Gwarancją objęte są wszelkie 
usterki spowodowane błędem w produkcji lub montażu. 
Każdy pojazd posiada gwarancję na 3 lata lub  
100 000 kilometrów bez ograniczenia przebiegu 
w pierwszym roku. Jeżeli samochód zostanie 
unieruchomiony na skutek awarii (w wyniku usterki 
objętej gwarancją), to koszt holowania pojazdu do 
najbliższej autoryzowanej stacji obsługi Toyoty  
zostanie Państwu zwrócony.
Wady lakieru i perforacja nadwozia. Dodatkowo 
udzielamy także 3-letniej gwarancji na wady powłoki 
lakierniczej lub korozję powierzchniową – niezależnie 
od wybranego koloru i typu lakieru (oprócz skrzyni 
ładunkowej objętej gwarancją przez 1 r ok). Dajemy 
poza tym 6-letnią gwarancję na perforację korozyjną 
elementów nadwozia (oprócz skrzyni ładunkowej objętej 
gwarancją przez 3 lata). 

Toyota Eurocare 
Chcemy, abyś mógł dotrzeć swoją Toyotą Hilux, gdzie 
tylko zapragniesz. Dlatego w ramach systemu Assistance 
Toyota Eurocare z przyjemnością oferujemy 3-letni 
program pomocy drogowej, który działa w 30 krajach 
Europy. Gdy będziesz mieć problem ze swoją Toyotą Hilux, 
Toyota Eurocare pozwoli Ci kontynuować podróż.
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3 gwarancji
na akcesoria

lataNiższe koszty 
części 
i napraw

Oryginalne części Toyoty 
Konstrukcja Toyoty Hilux pozwala zmniejszyć koszty 
napraw powypadkowych. W zderzakach ukryto elementy 
absorbujące siłę uderzenia, podzespoły, których wymiana 
jest kosztowna, zlokalizowano z dala od stref narażonych 
na uszkodzenia, zaś przy łączeniu elementów nadwozia 
najczęściej ulegających uszkodzeniom zastosowano 
śruby zamiast zgrzewów. W ten sposób zakres szkód  
jest ograniczony, a uszkodzone części można łatwo 
wymienić lub naprawić. W rezultacie koszty części 
i robocizny są niższe.

Lepsze zabezpieczenia
System zabezpieczeń zastosowany w Toyocie Hilux 
wytrzymuje morderczy 5-minutowy test wykonywany 
przez firmy ubezpieczeniowe i zapewnia doskonałą 
ochronę. Zarówno alarm, jak i immobilizer posiadają 
atesty największych europejskich towarzystw 
ubezpieczeniowych.

Program BIS GWARANCJA SERWISOWA 
To propozycja adresowana specjalnie dla Ciebie, 
szczególnie jeśli pragniesz cieszyć się jazdą swoją Toyotą 
Hilux przez długie lata. Diler, u którego dokonasz zakupu, 
przedstawi Ci szczegóły programu przedłużającego 
ochronę serwisową Twojego auta o kolejny rok lub  
o 2 lata*. Korzystając z Bis Gwarancji Serwisowej, 
możesz wybrać jeden z trzech pakietów: MINI, STANDARD 
lub PREMIUM, dopasowanych do Twoich indywidualnych 
potrzeb i preferowanego zakresu ubezpieczenia. Zdecyduj, 
jaka opcja programu jest dla Ciebie najlepsza, i ciesz 
się swobodą oraz komfortem nawet 5-letniej ochrony 
Twojej Toyoty Hilux. Szerokiej drogi!

Oryginalne akcesoria Toyoty 
Oryginalne akcesoria Toyoty skonstruowano 
i wykonano z tą samą dbałością o każdy detal co 
cały pojazd. Perfekcyjnie dopasowane do Twojego 
samochodu dodają indywidualności do stylu, komfortu 
i praktyczności Toyoty Hilux. A ponieważ wszystkie 
elementy testowane są w najcięższych warunkach, 
możesz mieć absolutną pewność co do ich jakości 
i wytrzymałości. Dodatkowym zabezpieczeniem jest 
3-letnia gwarancja, której udzielamy na wszystkie 
oryginalne akcesoria Toyoty.

* Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty lub na www.toyota.pl
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Toyota szczyci się nieustanną pracą nad ekologicznymi 
aspektami wydajności swoich technologii.

mniejsza emisja CO2  
w produkcji Hiluxa  

od 2002 roku

Zawsze staramy się wdrożyć najwydajniejsze i najbardziej 
ekologiczne metody logistyki i dostaw. Jeśli to tylko 
możliwe, korzystamy ze środków transportu, które mają 
minimalny wpływ na środowisko.

Dostarczanie części i samochodów
Podczas produkcji samochodu dokładamy wszelkich 
starań, aby ograniczyć wpływ procesu produkcyjnego 
na środowisko.

Produkcja samochodu
Poddajemy analizie każdy szczegół projektowanych 
samochodów, aby zapewnić możliwie najmniejszy 
ich wpływ na środowisko przez cały cykl eksploatacji. 
To drobiazgowe podejście zaowocowało szeregiem 
innowacyjnych funkcji naszych samochodów, mających 
wpływ na ograniczanie skutków dla środowiska.

Projektowanie samochodu
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95% części składowych Toyoty Hilux nadaje się  
do odzysku. Podczas produkcji w 100% materiałów 
zastosowano etykietowanie, a cztery metale ciężkie 
wyeliminowano całkowicie (zgodnie z normą  
2000/53/EC).  
 
Polityka ekologiczna Toyoty przewiduje, że użytkownicy 
naszych samochodów mają do dyspozycji innowacyjne 
sposoby zwrotu starego auta. Więcej informacji na ten 
temat można uzyskać na stronie www.toyota.pl lub 
u lokalnego sprzedawcy Toyoty.

Ostatni parking samochodu?

95% %części Hiluxa 
nadaje się 
do odzysku

Dzięki prowadzeniu samochodu we właściwy sposób nie 
tylko będziesz płacił mniej za paliwo, ale też obniżysz 
emisję CO2 nawet o 20–30%.

01.  Usuń wszelkie niepotrzebne obciążenia z dachu  
i ze środka samochodu. 

02. Zaplanuj trasę i unikaj objazdów. 
03. Staraj się nie jeździć w krótkie trasy. 
04. Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach. 
05. Serwisuj auto zgodnie z podręcznikiem obsługi. 
06. Zmieniaj biegi na wyższe przy niższych obrotach. 
07.  Włączaj klimatyzację tylko wtedy, gdy jest potrzebna. 
08.  Poruszaj się w tempie kolumny samochodów,  

przewiduj ruch na drodze. 
09. Nie otwieraj okien. 
10.  Wyłączaj silnik, jeśli postój będzie trwał dłużej  

niż minutę.

Rozważna jazda

20–30
mniejsza emisja CO2 
i zużycie paliwa

Toyota Motor Europe stworzyła program zrównoważonej 
sprzedaży, aby zredukować ilość emisji. Naszym 
celem jest obniżenie ilości energii, wody oraz emisji 
odpadów, które produkowane są przez jednostki 
z sieci sprzedaży. W ramach programu skupiamy się 
na różnorodnych działaniach, dbając m.in. o ponowne 
wykorzystanie deszczówki, wprowadzanie dodatkowych 
uszczelnień dachu i wykorzystanie energii odnawialnej 
przez nowych dilerów. Przeprowadzamy także 
audyty energetyczne, aby sprawdzić, jak podnosi 
się wydajność współpracujących z nami dilerów.

Sprzedaż i serwis samochodów
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Od lat dostarczamy najlepsze rozwiązania, stawiając na jakość obsługi, 
bezpieczeństwo i wygodę naszych Klientów. Oferujemy całkowicie bezpłatne 
konto osobiste, konto młodzieżowe Click z dzienną kapitalizacją odsetek lub 
wysoko oprocentowane konto hybrydowe.

Zachęcamy do oszczędzania, proponując naszym Klientom wysoko 
oprocentowane lokaty oraz Plan Depozytowy z 1-, 2- lub 3-dniową kapitalizacją 
odsetek.

Oferujemy atrakcyjne finansowanie pojazdów, dopasowane do indywidualnych  
potrzeb każdego Klienta: kredyt samochodowy Atut, kredyt samochodowy Sezonowy, 
kredyt samochodowy Niskie Raty, leasing oraz najem. 

Dlatego wygrywamy w niezależnych rankingach:
 Najlepsze konto osobiste wg rankingu Gazety Wyborczej i Open Finance 
 Najlepsze konto osobiste wg rankingu Gazety Prawnej i Open Finance 
 Najlepsza Złota karta kredytowa wg rankingu Rzeczpospolitej 
 Najlepszy kredyt samochodowy wg internautów z Bankier.pl
 3. miejsce wśród najlepszych firm leasingowych wg Rzeczpospolitej

Ale najcenniejsze są dla nas nagrody przyznawane przez Klientów.  
Dlatego szczególnie cieszy nas Złote Godło – Laur Klienta w kategorii Banków 
Samochodowych.

Z Toyota Bank możesz więcej! 
Zachęcamy do przystąpienia do programu lojalnościowego Toyota More.  
Każda transakcja bezgotówkowa to punkty, które można zamienić na odnowienie  
karty płatniczej oraz na atrakcyjne rabaty w serwisach i salonach Toyota.

Punkty będziesz gromadzić dzięki swojej osobistej Karcie Uczestnika. Oferujemy dwie 
karty: kartę debetowo-lojalnościową lub kartę kredytowo-lojalnościową Toyota More. 

Najlepsze rozwiązania dla Ciebie. Finansujemy samochody naszych Klientów 
oraz oferujemy nowoczesne konta osobiste i produkty depozytowe.

infolinia: 0 801 900 701 lub +48 22 488 55 05
www.toyotabank.pl, www.toyotaleasing.pl Karta debetowo-lojalnościowa Toyota More

Karta kredytowo-lojalnościowa Toyota More





Właściwy kierunek dla Twojego biznesu
Toyota Fleet

Moc programów flotowych Toyoty
Toyota Fleet to troska o Klienta i wynikająca z niej profesjonalna pomoc certyfikowanych doradców flotowych.  
W ramach Toyota Fleet działają w naszej sieci cztery programy, dzięki którym nasi Klienci mogą odnosić wymierne korzyści:

 Toyota Service Professional – zestaw dogodnych standardów obsługi serwisowej dla firm.
Toyota Easy Management – bezpłatny program administracji flotą małych i średnich przedsiębiorstw.
Toyota CorpoCars Management – program pełnego najmu i zarządzania flotą, obecnie obsługujący ponad 12 tysięcy pojazdów.
Toyota Akademia Jazdy – akademia jazdy promująca bezpieczne zachowanie na drodze. www.toyotafleet.pl



Akademia Jazdy Toyota
Polskie warunki drogowe wymagają od nas wyjątkowo dużo pokory, 
opanowania i ciągłego doskonalenia własnych umiejętności.
Szkoła przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą poprawić technikę jazdy i tym samym przyczynić się  
do poprawy bezpieczeństwa własnego, swoich najbliższych i pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Ta wiedza i umiejętności mogą 
uratować Twoje lub czyjeś życie
Ale nie technika jest najważniejsza, choć  
jest bardzo istotna. Chcielibyśmy, aby każdy  
z Państwa uświadomił sobie, gdzie leży granica 
pomiędzy bezpieczną jazdą a ryzykownym 
prowadzeniem samochodu. Jesteśmy 
przekonani, że to właśnie świadomość własnej 
granicy bezpieczeństwa, dobre nawyki oraz 
umiejętności nabyte w Akademii Jazdy Toyoty 
w znaczący sposób podniosą poziom Państwa 
bezpieczeństwa na drodze.

Coś więcej 
niż tylko technika
Autorski program szkoleń został opracowany 
na podstawie konsultacji ze specjalistami ruchu 
drogowego po przeanalizowaniu najczęstszych 
przyczyn wypadków. W Akademii Toyoty będziecie 
mieli Państwo okazję przekroczyć granice własnych 
możliwości i granice możliwości samochodu 
wyznaczone przez prawa fizyki. Osobiście przeżyjecie 
sytuacje, które na drodze kończą się wypadkiem. Akademia Jazdy Toyota

03-928 Warszawa, ul. Królowej Aldony 5/4
tel.: +48 507 130 708
biuro@akademiajazdytoyota.pl

Zrób coś dla siebie,  
zrób coś dla innych 
Kierowca, który doskonali swoje umiejętności, 
nie tylko dba o siebie, ale także o swoich 
najbliższych, rodzinę, przyjaciół. W istotny 
sposób przyczynia się także do podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa na drodze. 

www.toyotaakademiajazdy.pl



Dla Toyoty jakość to sposób na życie. 
Nawet najlepsze rzeczy można poprawić.
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Aby dowiedzieć się więcej o nowej 
Toyocie Hilux, skontaktuj się z lokalnym 
sprzedawcą lub odwiedź naszą stronę

www.toyota.pl/hilux

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności 
ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią 
zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów 
technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona 
przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
S-KATALOG-HILUX-2012 (11.2012)


